
 

 

 Kopij inleveren voor zondag 19.00 uur. 

 E-mail: fra.giesbers@gmail.com 

Colofon  

Het dorpsjournaal wordt 

uitgegeven door 

Dorpscoöperatie 

“Samen1Westerbeek” 

Informatie: 

secretariaat@samen1Westerbeek.nl 

 

Kopij inleveren: 

Vóór zondag 19:00 uur  

Via emailadres: 

fra.giesbers@gmail.com 

 

Het dorpsjournaal is een 

mededelingenblad voor de inwoners 

van het kerkdorp Westerbeek. 

Het is bedoeld voor kerkberichten, 

berichten voor organisaties, clubs, 

verenigingen, enz. 

Oplage 300 exemplaren 

De redactie behoudt het recht op 

het plaatsen van aangeleverde 

kopij. 

Het dorpsjournaal wordt ook 

gepubliceerd op www.kbo-

westerbeek.nl en www.s1w.nl 

Kosten voor plaatsing van 

advertenties en/of (familie) 

berichten:  

Hele pagina: € 10,-  

Halve pagina: € 5,-  

Een derde pagina: € 3,50  

Een vierde pagina: € 2,50  

Een vijfde pagina: € 2,-  

De incidentele gebruiker wordt 

verzocht om binnen 14 dagen na 

plaatsing te betalen. Het bedrag 

overmaken op 

bankrekeningnummer:  

NL35RABO0140220879 t.n.v. S1W 

Bezoek-/Postadres PMMvdK:  
Lepelstraat 13a 5845 BK  
SINT ANTHONIS Tel.nr.: 471246 
www.parochiemariamoedervandekerk.nl  
E-mail: secretariaat@mmvdk.nl  
Contactadres van de Parochie 
M. v. d. Oever 384236  
Pastoraal team 471246  
B.g.g. pastoraal team spoedsituaties 
0623887860  
Belangrijke telefoonnummers  
Alarmnummer bij spoed (ambulance, brandweer,  
politie) 1-1-2  
Politie 0900-8844  
Brandweer 073-6123123  
Ambulance 073-6414444  
Huisarts 0485-381800  
Maasziekenhuis Pantein 845000  
Huisartsenpost 0900-8880 

 
1e AED bij gemeenschapshuis De 
Schans 
2e AED Schepersstraat 1a  

Vieringen  
Voor actuele informatie over de vieringen verwijzen wij u 

naar de website: www.mmvdk.nl 

 

24ste zondag door het jaar. 

Zaterdag 11 september, 19.00 uur: Eucharistieviering. 

De viering staat in het teken 

van de Nationale Ziekendag. 

Jaarget. Piet van Mil en Mina 

van Mil – Rutten. 

Int. Cor Egelmeers. 

 

Lector: Hennie van Wanroij. 

 

25e zondag door het jaar 

Weekend 18/19 september: geen viering in Westerbeek 

50e jaargang  no. 37   12 sep - 18 sep 2021 

Bakker van de Ven, bezorger Karien      06-82857330  

Vindt u het mooi dat 

Westerbeek een eigen 

muziekvereniging in stand 

houdt en wilt u het 

METROPEELORKEST een 

warm hart toedragen? Dan stellen wij het zeer op prijs als u ons 

wilt steunen middels deze donateursactie.  

Misschien kunt of wilt u nog op een andere manier iets voor het 

METROPEELORKEST betekenen??  

Voorheen ooit muzikant geweest? Durf de stap aan en begin weer 

met muziek maken! U kunt altijd even binnenlopen tijdens een 

repetitie om de sfeer te proeven. 

Binnenkort komen onze leden persoonlijk bij u langs om de 

donateurs-enveloppe op te halen.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en u bent van harte 

welkom tijdens ons jubilarissenconcert waar we 3 jubilarissen van 

onze vereniging te weten Bart Vollenberg, Bert van Mil en Jos 

Verstraten in het zonnetje zullen zetten. Tot ziens op 

zondagmiddag 19 september.   

De opmaat naar dit jaarlijkse optreden in september vormt onze 

donateursactie welke plaats zal vinden in de week voorafgaande 

aan ons optreden van maandag 13 t/m vrijdag 17 september 2021.  

 

HET METROPEELORKEST    
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Spek de clubkas van 

Westerbeekse Boys 

samen met PLUS 

Verbeeten 
 

Een steuntje in de rug kunnen we na 

afgelopen seizoen wel gebruiken. 

Daarom organiseert PLUS Verbeeten van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 

een unieke spaaractie: Spaar je club gezond.  

Klanten kunnen sparen voor sponsorpunten.  

Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je er al één.  

Hoe meer sponsorpunten jij spaart, hoe meer euro’s dat oplevert voor de kas van de 

Westerbeekse Boys.  

Vergeet daarbij niet de sponsorpunten te activeren op plus.nl/sponsorpunten. 

Help Westerbeekse Boys met de sponsorpunten van PLUS. 

Ga voor meer informatie over de spaaractie naar plus.nl/club of vraag ernaar bij 

PLUS Verbeeten. 

 

Kan of wil je zelf de sponsorpunten niet activeren, dan kun je de sponsorpunten ook in de 

brievenbus doen op het adres: van Haandelstraat 24, Westerbeek. 

 

Alvast bedankt namens alle leden van Westerbeekse Boys 

Hallo jongens en meisjes van groep 3 t/m 8! 
 

De vakantie is weer voorbij en dus beginnen de clubochtenden van 

“De Boezels” weer. Op zaterdag 18 september 2021 is de eerste 

clubochtend. We verzamelen op het schoolplein en de nieuwe kinderen 

die graag lid willen worden, mogen hun papa en/of mama ook meebrengen. 

We houden ons wel aan de coronaregels. We beginnen altijd om 9.30 uur 

en om 11.00 uur is het afgelopen. Wij vragen een contributiebedrag van € 40,- per kind 

(excl. kamp).  

 

Als je bij de Boezels wilt en nog geen lid bent, kun je je aanmelden door een berichtje te 

sturen naar info@deboezels.nl. Jullie ontvangen dan een mail van ons via google drive om 

de verdere gegevens door te geven. 

Onze Boezelsite is helaas uit de lucht; vandaar dat we voorlopig de informatie via de mail 

doorgeven. Heb je nog vragen, dan kun je uiteraard ook telefonisch contact opnemen met 

Wilmie Kurvers 06-28204631 of via de mail info@deboezels.nl. 

 

Groetjes en hopelijk tot zaterdag 18 september, De Boezelleiding. 
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De Prijswinnaars zijn bekend 

van Westerbeek Wandelt 

2021! 
Ries van den Oever, Remco Toonen en 

Kaat van den Oever. 

 

Gefeliciteerd! De snoepzak komt jullie kant 

op! 

Bedankt voor jullie deelname en tot volgend 

jaar!  

Yoga “EEN GESCHENK AAN JEZELF” 
 

Op donderdag 9 september om 19.30 u start Camilla Brouwer weer Hata yogalessen in de 

ruime gymzaal van de basisschool in Westerbeek. De lessen kosten € 8,- per uur en zijn 

bedoeld voor jong en oud, mannen en vrouwen.  

Yoga betekent letterlijk: je 

verbinden met jezelf. Het is 

een levenswijze, een vorm 

van bewustzijn die bij elke 

leeftijd en omstandigheid 

past. Het is een oefening in 

concentratie, inspanning en 

ontspanning, het beheersen 

van je geest en ademhaling.  

Door de lichamelijke 

oefeningen blijf of word je 

steeds soepeler. Door te 

ontspannen ontdek je hoe 

vaak je gespannen bent. 

Yoga maakt je hiervan 

steeds bewuster. 

De oefeningen die we doen 

zijn gericht op kracht, flexibiliteit, concentratie en ademhaling. Het laatste deel van de les 

bestaat altijd uit een volledige lichaamsontspanning.  

 

We houden ons zoveel mogelijk aan de coronaregels. Iedereen neemt zijn eigen yoga mat, 

kussentje en dekentje mee.  

Camilla is geschoold volgens de traditie van de Yoga Vedante en opgeleid in Aalst, België 

aan de dependance van de Sivananda Ashram te Rishikesh in India. Na jarenlange 

verdieping in Indiase cultuur, massage en yoga startte zij in 2013 haar eigen bedrijfje 

Surya massage en Yoga. In 2016 verbleef zij een maand in de Sivananda Ashram te India 

waar zij o.a. dagelijks mediteerde, filosofielessen volgde en aan yoga deed. 

 

Bent u geïnteresseerd: kom gerust voor een proefles! 

 

Voor informatie en opgave belt u Camilla, 06 12947139 of bezoek de website 

www.suryamassageyoga.nl   

http://www.suryamassageyoga.nl


 

 

 

JAARGANG 50 NO 37  PAGINA 4 DORPSJOURNAAL  

 Voetbalvereniging Westerbeekse Boys 
Za 11 sep 15:00 

15:00 

14:00 

13:00 

12:30 

12:30 

11:00 

10:30 

10:00 

9:00 

9:45 

10:00 

9:30 

9:50 

9:40 

9:30 

11:20 

11:10 

11:00 

Excellent JO19-1 

Volkel JO19-2 

Excellent JO17-1 

ST Volharding/Sambeek JO15-3 

Excellent JO15-2JM 

Excellent JO13-1 

Excellent JO13-2JM 

Excellent JO11-1 

VCA JO10-1JM 

Ysselsteyn JO9-2 

Excellent JO8-1JM 

Milheezer Boys JO8-1JM 

Excellent JO8-3 

Excellent JO7-1 

ST Toxandria/VIOS'38 JO7-2 

Excellent JO7-1 

Olympia'18 JO7-2JM 

Excellent JO7-2 

ST Toxandria/VIOS'38 JO7-3 

ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO19-1 

Excellent JO19-2JM 

SJO/SSA VESTA'19 JO17-1 

Excellent JO15-1 

ST SSS'18/V.V. Holthees-Smakt JO15-2JM 

Boekel Sport JO13-2JM 

ST Volharding/Sambeek JO13-3 

ST Constantia/Menos MO11-1 

Excellent JO10-1 

Excellent JO9-1 

Montagnards JO8-1 

Excellent JO8-2 

ST SV Milsbeek JO8-1G 

SV DWSH'18 JO7-1JM 

Excellent JO7-1 

Constantia JO7-2JM 

Excellent JO7-2 

DSV JO7-1 

Excellent JO7-2 

  

ma 13 sep Dagelijks bestuur S1W 

ma/vr 13-17 sep Donateursactie  

   M’peelorkest 

za 18 sep inzameling oud papier 

ma 11 okt Dagelijks bestuur S1W 

za 16 okt inzameling oud papier 

wo 3 nov Kledinginzameling De Z’wijzer 

ma 8 nov Kwartaaloverleg S1W 

za 20 nov inzameling oud papier 

ma 13 dec Dagelijks bestuur S1W 

* vr 17 dec Kerstconcert Metropeelorkest 

za 18 dec inzameling oud papier 

ACTIVITEITENKALENDER   * nieuwe activiteit 

Zó komt de 

jeugd veilig op 

school en 

weer thuis 

1. Pas je 

snelheid aan 

Wist je dat 

mensen die te 

hard rijden, 

in het verkeer 

voor de 

meeste 

ongevallen 

zorgen? 

Gelukkig 

houden de 

meeste 

bestuurders 

zich aan de 

maximumsnel

heid en rijden 

ze langzamer 

als de situatie 

daarom 

vraagt. Zeker 

na de 

zomervakanti

e, wanneer 

kinderen weer 

naar school 

toegaan, is 

een gepaste 

snelheid 

absoluut the 

way to go. 

2. Rij 

mobielvrij, 

rij MONO 

Je hebt het 

vast weleens 

meegemaakt. 

Er rijdt 

iemand voor 

je en terwijl 

hij of zij aan 

het verkeer 

deelneemt, 

lijken de ogen 

niet op de weg 

gericht, maar 

vooral op de 

telefoon. Niet 

verstandig. 

Ons advies? 

Neem bewust 

deel aan het 

verkeer en 

voorkom 

afleiding. 

3. Vermijd 

schoolzones 

Rond het 

openen en 

sluiten van de 

scholen is het 

vaak extra 

druk in de 

schoolomgevi

ng. Is een 

andere route 

mogelijk? 

Vermijd dan 

wegen langs 

scholen. 

Rustiger voor 

jou en voor de 

scholieren. 

4. Werk 

vanuit huis 

Door de 

coronamaatre

gelen hebben 

we ontdekt 

dat fysieke 

afspraken 

vaak niet 

nodig zijn. Uit 

onze 

Flitspeiling 

blijkt dat een 

combinatie 

van half thuis 

werken en 

half op 

kantoor 

werken door 

48% van 

werkend 

Nederland ide

aal wordt 

gevonden. Is 

thuiswerken 

ook voor jou 

een 

mogelijkheid? 

Dan is dat 

zeker in deze 

periode een 

mooie 

bijdrage aan 

veiliger 

verkeer! 

5. Vertrek 

op tijd 

Moet je toch 

naar je werk 

of een andere 

bestemming? 

Als je iets 

eerder van 

huis vertrekt 

heb je meer 

tijd om 

ontspannen 

en veilig van 

A naar B te 

komen. Ook 

ben je dan 

geduldiger 

naar je 

medeweggebr

uikers - 

waaronder 

scholieren - 

toe.  

6. Pak de 

fiets 

Is het niet per 

se nodig om 

met de auto 

op pad te 

gaan? Dan is 

het een idee 

om -  net als 

veel kinderen 

en scholieren 

- op de fiets te 

stappen in 

deze periode. 

Minder 

gemotoriseerd 

verkeer en 

nog gezond 

ook. 


